ALGEMENE VOORWAARDEN WINTERSTALLING
Versie: SLOEPzzz - algemene voorwaarden - 120815
Definities
SLOEPzzz

De vennootschap SLOEPzzz BV, tt Melissaweg 15-B te Amsterdam, ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 63453339.

Huurder

De natuurlijke of rechtspersoon, die de stalling / ligplaats huurt ten behoeve van
de winteropslag van het vaartuig en daartoe een overeenkomst heeft gesloten met
SLOEPzzz.

Vaartuig

ieder voor sport-en vrijetijdsdoeleinden bedoeld vaartuig ongeacht het type of de
wijze van voortstuwing en daarmee aanverwante zaken.

Winterstalling

De door SLOEPzzz aan huurder voor de opslag van een vaartuig ter beschikking
gestelde ruimte gelegen aan de tt Melissaweg 15-B, Amsterdam.

Ligplaats

De afmeergelegenheid aan de Melissapier (kruising tt Melissaweg – tt Vasumweg)

Winterseizoen

De periode van 1 oktober tot en met 30 april

Huursom

De door SLOEPzzz in rekening te brengen bedragen voor de winterstalling en
bijbehorende werkzaamheden maar uitgezonderd de voor reparatie / nieuwbouw
in rekening te brengen bedragen.

Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op winterstalling van vaartuigen en het nemen van ligplaatsen
door Huurder bij SLOEPzzz. De voorwaarden zijn niet van toepassing op het uitvoeren van
werkzaamheden door SLOEPzzz en/of door haar ingehuurde onderaannemers behoudens
hijswerkzaamheden, afspuiten van vaartuigen en het transport van vaartuigen tussen loods en kade
(vice versa).
Duur van de overeenkomst
De huurovereenkomst eindigt op het einde van het winterseizoen tenzij een andere einddatum is
overeengekomen.
Indien het vaartuig niet is verwijderd voor het einde van het winterseizoen of de andere
overeengekomen einddatum kan SLOEPzzz het vaartuig elders stallen of bergen op kosten en voor
risico van Huurder. De kosten hiervan worden in rekening gebracht bij Huurder.
Verplichtingen van SLOEPzzz
SLOEPzzz zal als een goed huisvader optreden voor opgeslagen vaartuigen.
Verplichtingen van de huurder
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Huurder is verplicht het vaartuig allrisk dan wel WA casco verzekerd te laten zijn. Op eerste verzoek overhandigt
de huurder een kopie van de desbetreffende polis(sen), de polisvoorwaarden en het betalingsbewijs van de
verschuldigde premie(s).
De huurder is niet bevoegd de lig- en of stallingsplaats onder te verhuren of in bruikleen te geven.
Huurder mag onder geen enkele voorwaarde vaartuigen, hijswerktuigen en/of opslagvoertuigen van SLOEPzzz
bedienen of gebruiken; SLOEPzzz zal in dat geval direct de huurovereenkomst beëindigen en het vaartuig van
Huurder verwijderen zonder enige teruggave van de huursom. Het is aan Huurder verboden om steunen en/of
ophanglijnen te verplaatsen of te verwijderen.
Het is de huurder niet toegestaan onderhoudswerkzaamheden of andere werkzaamheden aan het schip uit te
voeren, tenzij hij hiervoor schriftelijk toestemming heeft gekregen van de verhuurder. Huurder is evenmin
gerechtigd om:

Op het vaartuig te overnachten

Het vaartuig niet netjes af te meren

Motoren nodeloos of in de loodsen te laten draaien

Scheepsverwarming te laten werken in de loodsen

Gastanks aan boord te laten

Dieseltanks niet af te sluiten

Huisdieren toe te laten op de kade en/of in de loodsen

Betalingsvoorwaarden
Huurder is verplicht de huursom te voldoen voorafgaande aan het brengen van het vaartuig i.c. het
afmeren van het vaartuig aan de Melissakade.
Bij niet-tijdige betaling is huurder aan verhuurder alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De kosten
bedragen minmaal 20% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 100.

Indien het vaartuig niet is verwijderd voor het einde van het winterseizoen of de andere
overeengekomen einddatum dient de Huurder de kosten van de langere opslag eventuele
verplaatsingskosten per ommegaande te voldoen aan SLOEPzzz.
De verhuurder behoudt zich het recht voor via een gerechtelijke procedure het vaartuig te (doen)
verkopen, voor het geval de huurder na bij aangetekend schrijven te zijn aangemaand, verzuimt de
verhuurder de bergings- of stallingskosten te voldoen en/of het vaartuig van het (haven)terrein van
de verhuurder te verwijderen. Alle vorderingen van SLOEPzzz op Huurder mogen uit de
verkoopopbrengst worden voldaan.
Verontreiniging
Het is verboden om het terrein, de loodsen, de kade en/of het aangrenzende water te vervuilen. Hieronder vallen
zowel het lozen van boordtoiletten, het storten van bilgewater en/of olie alsmede het vervuilen met huishoudelijk
afval.
Huurder is verplicht om zelf afval op de voorgeschreven wijze af te voeren en daartoe de aanwijzingen van
SLOEPzzz op te volgen.
Rechtskeuze
Nederlands recht is van toepassing.
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